
 

 

 
Úplné pravidlá súťaže 

„Zaži pravú virtuálnu realitu s Mentos!“ 
Slovenská republika 

(ďalej len „súťaž“) 
 
 
Usporiadateľ súťaže  
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o., so sídlom Tomíčkova č.p. 
2287/9, 148 00 Chodov, Česká republika, IČ: 636 665 70, DIČ: CZ63666570 (ďalej len „Usporiadateľ“). 
 
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o., se sídlom 
Gorkého 3 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČ: 3133769 (ďalej len "Spoluusporiadateľ"). 

 
Organizátor súťaže  
Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 
4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe, oddiel C, spisová značka 197631  (ďalej len „Organizátor“). 
 
I. Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž prebieha od 23. mája 2022 00:00:01 do 5. júla 2022 23:59:59 vrátane, (ďalej len „obdobie konania 
súťaže“) na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). 
 
II. Súťažné výrobky 
Súťaž platí pre všetky výrobky Usporiadateľa značky Mentos (ďalej len „súťažné výrobky“)  
 
III. Účastníci súťaže  
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území Českej republiky alebo 
Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).  
Zo súťaže sú vylúčeni všetci zamestnanci Usporiadateľa, Spoluusporiadateľa, Organizátora, Partneri, 
zamestnanci všetkých spolupracujúcich spoločností, osoby im blízke podľa občianskeho zákonníka a rodinní 
príslušníci v priamej línii. Ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo 
osoba im blízka, výhra sa neodovzdá a prepadne Usporiadateľovi súťaže.  
 
V prípade súťažiacich do 18 rokov sú títo súťažiaci povinní predložiť súhlas zákonného zástupcu podľa, a to 
pre účasť v súťaži, aj pre prípadné prevzatie výhry. Organizátor má právo kedykoľvek, najmä v prípade 
pochybností, požadovať doloženie tohto súhlasu v písomnej podobe.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IV. Účasť v súťaži 
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v období konania súťaže nakúpi (na jednu súťažnú účtenku) minimálne za 
1,9 Eur výrobky Mentos (ďalej len „súťažný nákup“), účtenku si odloží – daňový doklad preukazujúci 
uskutočnenie tohto súťažného nákupu (ďalej len „súťažná účtenka“) a v období konania súťaže sa zaregistruje 
prostredníctvom webovej stránky www.mentos-sutaz.sk (ďalej len „webová registrácia”). Za súťažiaceho sa 
považuje osoba spĺňajúca podmienky podľa týchto pravidiel, ktorej meno a priezvisko je uvedené 
v riadne vyplnenom registračnom formulári. 
 
Webová registrácia je platná až po vyplnení nasledujúcich údajov do registračného formulára:    
- meno a priezvisko  
- e-mailová adresa súťažiaceho 
- mobilné telefónne číslo súťažiaceho 
- číslo nákupnej účtenky  
- čitateľný scan/fotografia súťažnej účtenky preukazujúci súťažný nákup spĺňajúci podmienky tejto súťaže v 
Období trvania súťaže, a to ve formáte JPG alebo PNG s veľkosťou súboru do 2 MB, 
 
Po odoslaní webovej registrácie systém súťažiacemu okamžite zobrazí informáciu o stave jeho účasti v súťaži.  
 
V prípade nesprávne zadanej webovej registrácie bude súťažiaci  ihneď informovaný o chybe v registrácii 
s presným popisom chyby. Takáto webová registrácia nebude do súťaže zaradená.  
 
Odoslaním webovej registrácie súťažiaci vyhlasuje, že: 

- sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí; 
- berie na vedomie a udeľuje súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a s využitím 

prejavov osobnej povahy podľa čl. VII. týchto pravidiel  
 

Každá platná webová registrácia je automaticky zaradená do losovania o hlavnú výhru. 
 
Súťažiaci sa môže zaregistrovať aj opakovane, vždy však s novou súťažnou účtenkou, ktorá obsahuje 
nákup výrobkov Mentos minimálne za 1,9 Eur. Súťažiaci je povinný odložiť si všetky originálne súťažné účtenky, 
s ktorými sa zaregistroval do súťaže.  
 
V prípade pochybností má Organizátor právo požadovať predloženie originálov všetkých súťažných účteniek, 
ktoré súťažiaci poslal do súťaže. Ak účastník nedoloží do 14 dní po vyzvaní príslušné súťažné účtenky na 
adrese AIRBUZZ s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, bude zo súťaže bez náhrady vyradený. 
 
Za prípadné straty zásielok súťažných účteniek Českou/Slovenskou poštou alebo inou prepravnou službou 
nenesie Organizátor žiadnu zodpovednosť. Odporúčame ich poslať ako Doporučený list a odložiť si podací 
lístok. Prípadné dôkazné bremeno pri pochybnostiach, či účtenka bola odoslaná alebo nie, nesie odosielateľ. 
Preto výhercom odporúčame poslať doporučene originály účtenky a ponechať si kópie. Účtenky budú výhercom 
poslané späť po overení platnosti registrácie do 14 dní po doručení.  
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V prípade zakúpenia viacerých súťažných výrobkov v jednom súťažnom nákupe nie je možné poslať súťažnú 
registráciu opakovane. Počet poslaných súťažných registrácií musí zodpovedať počtu súťažných účteniek. 
Jeden súťažný nákup = jedna webová registrácia. 
 
V. VÝHRY - PlayStation 5 Console B Chassis/EAS + VR Mega 3 VCH/VR World VCH/PS VR MK5/EAS 

PS5 
⁃ Ultrarýchly SSD disk 
⁃ ray tracing 
⁃ technológia HDR 
⁃ 8K výstup 
⁃ technológia Tempest 3D AudioTech 
⁃ haptická odozva  
 
VR Mega 3 VCH/VR World VCH/PS VR MK5/EAS 
⁃ Ponorte sa do neuveriteľných hier a zážitkov vo virtuálnej realite 
⁃ Okuliare PS VR s 360-stupňovým videním 
⁃ integrovaný mikrofón 
⁃ 120 Hz, pripojenie pomocou USB-A a HDMI 
 
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než akú získal v súťaži, ani na iné protiplnenie a to ani na 
finančné, zodpovedajúce hodnote výhry. Výhra je neprenosná a nemožno ju postúpiť inej osobe.  
 
Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia 
podmienkami ich dodávateľov, ktorí vybavujú aj prípadné reklamácie. Usporiadateľ ani Organizátor 
nezodpovedajú za škody vzniknuté v súvislosti s používaním výhry alebo s účasťou v súťaži.  
 
VI. VÝBER VÝHERCOV, OZNÁMENIE O VÝHRE A ODOVZDANIE VÝHRY 
 
Výhru získáva 6 súťažiacich z Českej republiky a Slovenskej republiky. Výhercovia sú určení na základe 
náhodného losovania, teda automatizovaného náhodného výberu, keď zo všetkých platných registrácií systém 
náhodne vyberie jedného výhercu. Losovanie prebehne za obdobie súťaže 6x, losovať sa bude každý utorok 
zo všetkých platných registrácií za uplynulý týždeň. Výherca bude najneskôr nasledujúci deň po losovaní 
telefonicky informovaný o výhre, ďalej mu bude poslaný e-mail s podrobnými inštrukciami, a to na adresu, ktorú 
uviedol v registračnom webovom formulári. Ak výhercu nebude možné zastihnúť a nebude reagovať do 3 dní 
od zaslania informačného e-mailu, vylosuje sa nový výherca.  
 
Výhra bude odovzdaná po splnení všetkých podmienok k získaniu výhry a po doložení platnej originálnej 
súťažnej účtenky/účteniek. Podrobnosti  o odovzdaní výhry sa dohodnú individuálne. 
 
Výhercovia nie sú povinni výhru prijať; v takom prípade výhra prepadne. Výhra prepadne aj v prípade, keď 
výherca nesplní podmienky pre jej poskytnutie, prípadne sa vylosuje náhradný výherca, to podľa uváženia 
Usporiadateľa. 
 
 



 

 

VII. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súťažiaci berie na vedomie, že účasť v súťaži je plne dobrovoľná. S ohľadom na mechanizmus súťaže nie je 
možná účasť súťažiaceho v súťaži, resp. zaslanie výhry bez súčasného spracovania osobných údajov v rozsahu 
uvedenom v týchto pravidlách. Účasťou v súťaži tak súťažiaci udeľuje svoj súhlas s poskytnutím a spracovaním 
osobných údajov podľa tohto čl. pravidiel. 

Právnym základom spracovania je účasť v súťaži a súhlas s jej pravidlami prejavený pri vstupe do súťaže 
prostredníctvom registračného formulára. 

Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu však nie je ďalšia účasť 
účastníka ako súťažiaceho v súťaži, vrátane nároku na výhru v tejto súťaži možná. 

Osobné údaje sa spracovávajú automatizovane a zabezpečene v elektronickej forme. 

Správca 

Správcom osobných údajov je spoločnosť Perfetti Van Melle Czech Republic, s r. o., so sídlom Tomíčkova 
2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 636 66 570, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v 
Prahe, oddiel C, vložka 37371, ako Usporiadateľ a Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o., so sídlom Gorkého 3 811 
01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČ: 3133769,Usporiadateľ bude ako správca podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) 
a prísl. vnútroštátnych predpisov, v súvislosti s účasťou súťažiacich v súťaži spracovávať osobné údaje 
súťažiacich podľa nasledujúcich pravidiel: Osobné údaje každého súťažiaceho, ktoré uviedol v registrácii, sa 
budú spracovávať za účelom realizácie a propagácie súťaže, zaistenia jej priebehu, kontroly plnenia podmienok 
súťaže, vyhodnotenia, nadviazania kontaktu so súťažiacim a odovzdania výhier. Účasťou v súťaži berie 
súťažiaci toto na vedomie. 

Usporiadateľ spracováva osobné údaje súťažiaceho v nasl. rozsahu: 

                a) meno a priezvisko 

                b) e-mailová adresa súťažiaceho 

                c) doručovacia adresa u výhercov 

                d) telefónne číslo súťažiaceho. 

 

 



 

 

Účel 

Účel spracovania osobných údajov zahŕňa hlavne tieto operácie spracovania: 

●   uloženie osobných údajov pri registrácii do súťaže; 
●   zasielanie informativnych e-mailov o organizácii a vedení súťaže; 
●   spracovanie osobných údajov na účel ich zverejnenia podľa Pravidiel; 
●   spracovanie osobných údajov na účel kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel; 
●   osobný, telefonický, písomný a elektronický kontakt za účelom overenia splnenia 

podmienok súťaže súťažiacim, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšia súvisiaca 
komunikácia; 

●   doručenie výhry. 

Obdobie 

Osobné údaje sa budú spracovávať počas obdobia trvania súťaže a 90 dní po jej skončení za účelom kontroly 
splnenia podmienok súťaže a doručenia výhier. 

Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje uchovávané iba v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu 
prípadnej kontroly súťaže zo strany dozorného orgánu a pre prípad doloženia, že správca alebo spracovateľ 
postupoval v súlade s právnymi predpismi a Pravidlami, najdlhšie však po dobu 3 rokov po skončení súťaže, 
ak zákon neukladá dlhšiu dobu Príjemcovia. 

Osobné údaje môže spracovávať spracovateľ poverený správcom, a to spôsobom obvyklým na zaistenie 
organizovania súťaže, a tiež Doručovateľ za účelom doručenia výhier. 

Spracovateľom osobných údajov je AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 Chodov, 
Česká republika, IČO: 24260541, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel 
C, spisová značka 197631, ako Organizátor.      

Technickým správcom je Nilia Production, s r.o. +420 607 554 451 v pracovných dňoch 9:00-16:00, e-mail: 
info@nilia.cz 
   
VIII. POUČENIE O PRÁVACH SUBJEKTU ÚDAJOV (ÚČASTNÍKA) 
Súťažiaci má práva podľa príslušných právnych predpisov, t. j. podľa článkov 12-23 Všeobecného nariadenia o 
ochrane osobných údajov (GDPR), t. j.  najmä právo na transparentnosť spracovania, právo na informácie a 
prístup k údajom (či sa jeho osobné údaje spracovávajú, za akým účelom, aký je rozsah spracovávaných 
osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené), právo na opravu a vymazanie 
údajov, právo na obmedzenie spracovania údajov a právo na prenositeľnosť údajov. Podľa uvedeného 
nariadenia má subjekt zároveň právo vzniesť námietku pri spracovaní údajov na účel priameho marketingu  
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vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom 
spracovaní vrátane profilovania. 

Ak súťažiaci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca, prípadne aj spracovateľ, je 
mu povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Súťažiaci má právo na bezplatné poskytnutie 
informácie. Každý súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ spracováva jeho 
osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, 
najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel  

ich spracovania, môže správcu alebo spracovateľa požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo 
spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, oprava, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). 
Súťažiaci má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na správcu alebo na spracovateľa, a 
keď mu správca nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môže súťažiaci obrátiť aj 
priamo. 

IX. Kontaktné údaje 

Pre odvolanie súhlasu alebo iné uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti alebo v prípade akejkoľvek otázky 
sa môže súťažiaci obrátiť na správcu e-mailom zaslaným na adresu: info@cz.pvmgrp.com alebo doručením 
písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo 
súťaže a zároveň stráca nárok na výhru v súťaži. 

Súťažiaci môže zároveň podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je vo veci spracovania osobných údajov 
Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.uoou.sk   

  
X. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s tým, že Organizátor a Usporiadateľ má právo používať a 
šíriť v súlade s ust. § 77 a násl. , § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v platnom znení, 
bezplatne meno, priezvisko a bydlisko účastníka (len obec) v médiách (vrátane internetu), resp. bezplatne 
používať a šíriť podobizne, resp. obrazový záznam súťažiaceho v . propagačných a reklamných materiáloch 
Usporiadateľa v súvislosti so súťažou a jeho výrobkami a službami, a tiež s vyhotovením a použitím obrazových 
snímok a obrazovo zvukových záznamov (audiovizuálne záznamy), t. j. fotografií a videozáznamov 
zachycujúcich osobu výhercu vrátane všetkých ďalších prejavov osobnej povahy v rámci oficiálneho odovzdania 
výhry na marketingové účely Usporiadateľa. 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločností Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o. a Perfetti Van 
Melle Slovakia, s.r.o., Organizátora a ostatných spolupracujúcich spoločností podieľajúcich sa na spravovaní 
súťaže a osoby im blízke. Ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo 
osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Podobne výhra nebude 
odovzdaná ani v prípade, ak bude  
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mať Organizátor alebo Usporiadateľ oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany 
výhercu alebo osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry. 

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa tieto Pravidlá bezvýhradne 
dodržiavať. Účasť v súťaži ani výhru nemožno vymáhať súdnou cestou. 

Výhry nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti alebo v inom plnení. Organizátor ani Usporiadateľ ani nebude 
doručovať výhry na adresu mimo územia Českej republiky a Slovenskej republiky, ak sa výherca a Organizátor 
alebo Usporiadateľ v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky 
Doručovateľom nedoručené, stratené alebo poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné 
výhercom prideliť (napr. v príslušný súťažný deň, súťažný týždeň sa nezapojilo dostatok súťažiacich), alebo 
doručiť, t. j. výhercovia napr. nebudú zastihnuteľní alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude doručenie výhry 
spojené s nečakanými problémami, Usporiadateľ má právo použiť tieto výhry na iné účely podľa vlastného 
uváženia. 

Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzujú právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a 
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier. Organizátor ani Usporiadateľ nenesú žiadnu 
zodpovednosť za škodu ani za žiadne iné riziká a záväzky súvisiace s účasťou v súťaži alebo s využitím výhier. 

Usporiadateľ vysporiada prípadnú zrážkovú daň z výhier, ak zo zákona vyplýva jej uhradenie. Ak výherca nie 
je daňovým rezidentom SR, má povinnosť doložiť Usporiadateľovi svoj daňový domicil do 5 dní od potvrdenia 
výhry v súťaži. Ak tak neurobí, Usporiadateľ zrazí a odvedie daň 15 % z výhry (v prípade, ak nie je od dane 
oslobodená) v Slovenskej republike. 

Nebezpečenstvo škody na výhre, resp. príp. uplatnenia nároku z nekvalitnej veci (výhry) prechádza na výhercu 
v okamihu odovzdania výhry výhercovi. O každej reklamácii a námietke súvisiacej s pravidlami súťaže 
rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Výhru v súťaži nie je možné reklamovať, všetky prípadné 
námietky, resp. všetky nároky majúce pôvod vo faktickom stave výhry (jej vlastnostiach) je nutné uplatniť priamo 
u dodávateľa výhier. 

Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedajú za nedoručenie registrácie, oznámenia o výhre, výherných správ, 
odpovedí na výzvy, výhier, ani za žiadne iné technické problémy súvisiace s prenosom dát elektronickými 
prostriedkami, ani za nastavenie príjmu správ súťažiaceho alebo súťažiacim poskytnuté nesprávne údaje. 

Použitie automatizovaného systému pri účasti je zakázané a bude mať za následok diskvalifikáciu súťažiaceho. 
Usporiadateľ má právo podľa vlastného uváženia diskvalifikovať výhercu, ak jeho konanie za účelom účasti 
alebo poskytnuté informácie nie sú v súlade s pravidlami alebo s pravidlami  

 

 

 



 

 

súťaže. Organizátor má právo v prípade potreby podniknúť všetky primerané opatrenia, aby sa ochránil pred 
podvodnými alebo neplatnými nárokmi a registráciami, vrátane, bez obmedzenia, požadovať ďalšie overenie 
totožnosti, veku a ďalších relevantných údajov účastníka pred prijatím nároku alebo registrácie. Organizátor si 
vyhradzuje právo po dohode s Usporiadateľom s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach 
týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor má zároveň po dohode s Usporiadateľom právo súťaž kedykoľvek 
zmeniť, zrušiť alebo upraviť jej Pravidlá. Akákoľvek zmena bude inzerovaná rovnakým spôsobom, akým 
bola inzerovaná táto súťaž. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok 
tejto súťaže stanovených Pravidlami stráca súťažiaci nárok na výhru. 

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými v propagačných materiáloch alebo 
iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných 
pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch 
určených spotrebiteľom treba vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže. 

Tieto pravidlá v platnom znení sú k dispozícii na www.mentos-sutaz.sk  

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 23. 5. 2022 

V Prahe dňa 13. 5. 2022 
 
 
 

 

http://www.mentos-sutaz.sk/

